
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

 
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 
* 

   Số 422-TB/VPTU  

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Phan Thiết, ngày  24 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa  huyện Hàm Thuận Nam  
về tình hình công tác xây dựng Đảng và hoạt ñộng chăm sóc sức khỏe  

nhân dân trong thời gian qua, những nhiệm vụ trọng tâm  
cần tập trung thực hiện trong thời gian tới 

 ------ 
 

Ngày 07/11/2014, ñồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy ñã có 
buổi làm việc với tập thể cấp ủy và Ban Giám ñốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm 
Thuận Nam (sau ñây gọi tắt là Bệnh viện) về tình hình công tác xây dựng Đảng và 
hoạt ñộng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian qua, những nhiệm vụ trọng 
tâm trong thời gian. Cùng dự làm việc có ñồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm - Tỉnh 
ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ñại diện lãnh ñạo 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế, ñại 
diện Thường trực và Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Thuận Nam; tập thể cấp ủy, 
Ban Giám ñốc, Trưởng các phòng, khoa trực thuộc Bệnh viện. Sau khi nghe ñồng 
chí Bí thư chi bộ, Giám ñốc Bệnh viện báo cáo, phát biểu của các thành viên dự 
họp tham gia ý kiến; ñồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ ñạo: 

1. Đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng và công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian qua 

Những năm qua, trong ñiều kiện còn nhiều khó khăn, song Bệnh viện ñã 
nỗ lực, vượt qua khó khăn, cố gắng thực hiện nhiệm vụ ñạt ñược những kết quả 
ñáng khích lệ; nổi bật là:  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ñược quan tâm ñầu tư nâng cấp; ñội 
ngũ y, bác sỹ có sự phát triển cả về số lượng và trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều 
cố gắng và tiến bộ; ñội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện ñã thực hiện việc thăm 
khám, ñiều trị, chữa khỏi bệnh cho nhiều bệnh nhân hơn trước; từ ñó, niềm tin 
của bệnh nhân vào bệnh viện từng bước ñược nâng lên. 

- Công tác xây dựng Đảng ñược chú ý; công tác giáo dục tư tưởng chính 
trị cho ñội ngũ cán bộ, ñảng viên, viên chức và người lao ñộng ñược quan tâm 
thực hiện; không ñể xảy ra tình trạng vi phạm y ñức, nhũng nhiễu, tiêu cực 
trong quá trình khám, ñiều trị bệnh cho nhân dân. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, vẫn còn một số vấn ñề ñáng 
quan tâm; ñó là: 

- Mặc dù Bệnh viện ñã rất quan tâm ñến công tác ñào tạo, bồi dưỡng ñội 
ngũ y, bác sỹ nhưng nhìn chung vẫn còn thiếu y, bác sỹ có trình ñộ, chuyên môn 
nghiệp vụ, tay nghề cao; trong khi ñó, một số bác sĩ chưa yên tâm công tác, có 
tâm lý muốn chuyển công tác từ bệnh viện tuyến huyện về bệnh viện tuyến tỉnh 
hoặc vào thành phố Hồ Chí Minh. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật y tế, nhất là các loại máy móc, 
thiết bị y tế hiện ñại còn thiếu, chưa ñảm bảo yêu cầu ngày càng cao trong việc 
chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 

- Kết quả kết nạp ñảng viên mới chưa cao; tỷ lệ ñảng viên so với tổng số 
cán bộ, công chức của Bệnh viện thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của 
toàn ngành y tế của tỉnh.   

2- Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới 

2.1. Tăng cường các giải pháp nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức 
khỏe nhân dân; trong ñó chú ý một số nội dung sau: 

- Có biện pháp bố trí, sắp xếp ñội ngũ y, bác sỹ hiện có một cách hợp lý 
nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người thầy thuốc, ñáp ứng 
ngày càng tốt hơn yêu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 
Đồng thời, chú ý hơn nữa công tác ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ, chuyên 
môn nghiệp vụ cho ñội ngũ y, bác sỹ vừa ñáp ứng yêu cầu công tác khám, chữa 
bệnh cho nhân dân vừa bảo ñảm ñồng bộ và có tính kế thừa phát triển. 

- Bên cạnh việc ñào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, cần chú ý giáo dục y ñức, 
phẩm chất ñạo ñức, lối sống cho ñội ngũ y, bác sỹ, người lao ñộng của bệnh 
viện; nâng cao hơn nữa trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, nêu cao tinh thần  
“lương y như từ mẫu”, phấn ñấu ñể Bệnh viện trở thành một ñịa chỉ tin cậy cho 
nhân dân. 

- Chú ý bảo quản và sử dụng các trang thiết bị y tế ñã ñược ñầu tư sao cho 
mang lại hiệu quả cao nhất; ñồng thời, rà soát lại và kiến nghị Sở Y tế tạo ñiều 
kiện ñầu tư các trang thiết bị cấp thiết nhất phục vụ khám và ñiều trị bệnh của 
nhân dân. Tăng cường xã hội hóa, huy ñộng các nguồn vốn khác nhau trong xã 
hội ñể ñầu tư các trang thiết bị y tế hiện ñại phục vụ nhu cầu nâng cao chất 
lượng công tác khám, ñiều trị bệnh cho nhân dân. 

 - Có kế hoạch ñảm bảo thực hiện việc khám, chữa bệnh cho nhân dân 
bằng bảo hiểm y tế khi Luật bảo hiểm y tế (sửa ñổi, bổ sung) có hiệu lực từ 
năm 2015. 

2.2. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh ñạo và 
sức chiến ñấu của chi bộ Đảng. 
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- Làm tốt công tác phát triển ñảng viên mới, bảo ñảm chất lượng, chú ý 
về số lượng; phấn ñấu tất cả các phòng, khoa, phòng khám trực thuộc ñều có 
ñảng viên, trong ñó cần quan tâm công tác bồi dưỡng, rèn luyện, giới thiệu cho 
Đảng xem xét, kết nạp những quần chúng ưu tú trong ñội ngũ y tá, ñiều dưỡng, 
người lao ñộng trực tiếp của bệnh viên. Có kế hoạch tiến tới thành lập các chi 
bộ ñảng ở 02 phòng khám ña khoa trực thuộc Bệnh viện, từ ñó tiến tới thành 
lập ñảng bộ ñể tăng cường sự lãnh ñạo và sức chiến ñấu của tổ chức cơ sở 
ñảng; bảo ñảm sự lãnh ñạo của Đảng ñối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
ñược giao của từng phòng, khoa, ñơn vị trực thuộc và làm tốt hơn công tác bồi 
dưỡng, rèn luyện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. 

- Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp ñội 
ngũ cán bộ, ñảng viên, viên chức, người lao ñộng nắm, hiểu ñầy ñủ và thực hiện 
nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Chú ý hơn nữa việc thực  hiện tự phê bình và phê bình trong cán bộ, 
ñảng viên ñể phát huy ñúng mức vai trò lãnh ñạo của chi bộ, xây dựng khối 
ñoàn kết, thống nhất nội bộ cùng phấn ñấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 
nhiệm vụ chính trị ñược giao.    

- Đề nghị Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Thuận 
Nam có biện pháp hỗ, trợ, giúp ñỡ bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam trong quá 
trình thực hiện công tác phát triển ñảng viên mới. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy ñể 
tập thể cấp ủy, Ban Giám ñốc Bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam và các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương có liên quan biết, có kế hoạch cụ thể ñể triển khai thực hiện; 
ñịnh kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ ñạo./. 

 

Nơi nhận:                                        

- Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các ban của Tỉnh ủy, Sở Y tế; 
- Thường trực Huyện ủy và Ban Tổ chức  
  Huyện ủy Hàm Thuận Nam; 
- Cấp ủy, Ban Giám ñốc  
  Bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam; 
- Các ñồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

   CHÁNH VĂN PHÒNG 
  

              

              (ñã ký, ñóng dấu) 

 
                                                           

Lê Tấn Lai 

 


